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Abstract 
The sports industry in Iran, like many other countries in the world, is strongly influenced 

by companies and organizations that support sports and derive their financial resources 

from these organizations. Because of the pervasive crisis of covid-19, most organizations 

are thinking of reducing costs, especially marketing and advertising costs, in order to 

increase their survival. Hence, the existence of dependent sports clubs is at stake. 

Accordingly, the main purpose of this study is to identify and prioritize the consequences 

of covid-19 on organizations supporting sports clubs in Iran. This study is applied 

research, which applies a descriptive-survey method to collect data This study uses a 

mixed design, i.e., a combination of qualitative and quantitative methods. with.  The 

research data were collected through semi-structured interviews with sports management 

professors based on the principle of theoretical saturation. The validity and reliability of 

the 14 interviews were confirmed using the relative content validity indicators and Cape 

Cohen, respectively. Priority was given to identifying the consequences using data from 

questionnaires collected from senior managers of brands supporting the Iranian Football 

Premier League. In order to make it possible to conduct a small-scale study using a 

targeted non-probabilistic sampling method, 30 managers were selected as experts. The 

results of the coding of the interview data using ATLAS.ti software led to the 

identification of 12 main categories and 54 sub-categories. Priority was given to 

identifying the consequences using the triangular fuzzy method. The results showed that 
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poor financial performance, changes in cultural values, legal issues, changes in marketing 

strategies and issues related to manpower, respectively, are the most important 

consequences of covid-19 on brands supporting Iranian Premier League football matches. 

 

Keywords: Financial Performance, Cultural Values, Legal Issues, Marketing Strategies, 

Human Resources. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 

The impact of the Covid-19 crisis on the sports finance industry is far beyond 

imagination. There are many differences of opinion about the consequences of the 

Covid-19 crisis that can be discussed at different levels. The initial assumption is 

that the consequences of this crisis will only affect the income level of the sports 

industry. While these consequences are more effective than other expectations at 

other levels such as human resources, social responsibility, marketing strategies, 

long-term orientations, etc [1, 2]. Accordingly, the main purpose of this study is 

to identify and prioritize the consequences of the Covid-19 virus on brands that 

support football clubs in the Iranian Football Premier League (Persian Gulf 

League). 

 

Materials and Methods 

This research is an applied study, the research method of which is of a descriptive-

survey method. This study uses a mixed design, i.e., a combination of qualitative 

and quantitative methods. 

Semi-structured interviews were used to identify the consequences of the Covid-

19 epidemic on sports sponsorship organizations. In the qualitative part, the 

statistical population of this study were the professors of sports management who 

had authoritative writings or scientific articles in the field of sports management 

and marketing or were in charge of supervising dissertations on sports 

management topics. In order to make the study feasible, the snowball sampling 

method was used to determine the interviewees. The sample size was determined 

using the theoretical saturation principle so that after interviewing the twelfth and 

thirteenth individuals, no new consequences were identified in line with the 

purpose of the research and the interview process with the fourteenth interviewee 

was completed. The validity of the interview was assessed using the relative 

content validity index and its reliability was assessed using the Kappa Cohen 

index. 



341                                               Sport Management Studies, Volume 14, No 71, 2022 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

The statistical population of this study in a small part consisted of all senior 

managers of companies supporting football clubs in the Iranian Football Premier 

League that used purposive non-probability sampling method. 30 senior managers 

from 22 companies were selected as the research sample. For this purpose, all the 

identified outcomes were provided to the determined sample using a questionnaire 

designed based on fuzzy Delphi method and based on a 5-option Likert scale. The 

validity of the research questionnaire was assessed using the content validity 

method and its reliability was assessed based on the degree of incompatibility. 

The content validity of the questionnaire of this study by using the expert opinions 

of five people familiar with the subject of research and also the rate of 

incompatibility with the value of 0.041 was confirmed. Finally, the identified 

outcomes were prioritized using the triangular fuzzy method. 

 

Findings 

As mentioned in the previous section of this study, the sample size in the 

qualitative and quantitative sections of the study was 14 and 30, respectively. 

Demographic findings in the qualitative section show that 10 of the interviewees 

were male and the remaining 4 were female. The description of demographic 

indicators in the quantitative section has shown that 24 of the designated sample 

are male and 6 are female. Furthermore, out of 30 people surveyed, 17 had a 

master's degree, 4 had a bachelor's degree and 9 had a doctorate. 

The result obtained by performing coding analysis with ATLAS.ti 8 software 

shows the identification of 12 main categories. 

In the first step, a designed questionnaire was given to the designated sample to 

determine the frequency of answers provided by experts based on the degree of 

importance of each outcome according to the scale of five Likert options as a 

criterion for achieving the fuzzy mean. After estimating the mean values of the 

first phase fuzzy, it is necessary to provide the questionnaire to the experts for the 

second time and calculate the frequency of experts' answers so that the results of 

the two stages are comparable. 

After the relevant calculations have been performed in two stages of expert 

opinion polls, it is necessary to examine the difference between the fuzzy mean 

and the mean of the identified outcomes. Accordingly, the result is the difference 

between the de-fuzzy mean in the first and second stages as described in Table 1. 
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Table 1- The Difference between the Mean of the First and Second Phase of the 

Fuzzy, De-Debugged Survey 

Consequences 

The Average of 

the First Stage 

de-fuzzy 

Second Phase 

Decompression 

Average 

The Difference 

between the De-Fuzzy 

Mean of the First and 

Second Stage Polls 

Changes in cultural 

values 
0.997 0.991 0.006 

Human Resource 0.926 0.978 0.052 

Adverse financial 

performance 
0.999 0.999 0.0005 

Decrease the value of 

the organizational brand 
0.970 0.978 0.008 

Forming a think tank 0.912 0.964 0.032 

Decrease in social 

capital 
0.889 0.890 0.001 

Re-policy 0.935 0.943 0.007 

Change marketing 

strategy 
0.983 0.991 0.008 

Non-constructive 

conflicts 
0.901 0.912 0.011 

Reduce social 

responsibility 
0.947 0.962 0.015 

Reduce organizational 

resilience 
0.999 0.999 0.000 

Legal issues 0.983 0.991 0.008 

 

Given that the difference between the fuzzy mean and the deconstructed mean of 

the experts' views in the two stages is 0.1, it can be inferred that experts have 

reached a consensus on the consequences of the Covid-19 crisis on organizations 

supporting the Iranian Football Premier League, and the poll of experts will be 

stopped in the second stage. 

 

Conclusion 

The brands supporting the Iranian Football Premier League were considered as 

the spatial domain of this study in order to evaluate the identified consequences. 

These outcomes were extracted by coding the interviews conducted with sports 

management professors into 12 main categories and 54 sub-categories. The 

qualitative findings of this study showed that these outcomes, in addition to the 

field of finance and profitability as the main tool of organizational survival, at 

other levels such as culture and related values, manpower, internal and external 

interactions, policy-making and competitive strategies, have changed. 
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Prioritizing the identified outcomes using the triangular fuzzy method showed that 

poor financial performance led to reduced organizational resilience, change in 

cultural values, change in marketing strategy, legal issues, manpower, decrease in 

organizational brand value, respectively. The formation of a think tank, reduction 

of social responsibility, re-policy-making and reduction of social capital are the 

most important consequences of the Covid-19 crisis on the brands that support the 

matches of the Iranian Football Premier League, respectively. 
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 مقالة پژوهشی

  صنعت ورزش های حامیبر سازمان 19- کویدپیامدهای بندی شناسایی و اولویت

لیگ برتر فوتبال  های  باشگاه حامی  برندهای :مطالعه )مورد با روش دلفی فازی 

 1ایران( 
 

 3پور، صابر تقی 2مفردمنیؤ، معصومه م1رضا سپهوند

 

 )نویسندۀ مسئول(استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان  .  1

 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان  .  2

 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان.  3

 
 1399/ 19/08تاریخ پذیرش:                         1399/ 07/03تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

های پشتیبان ها و سازمانیر شرکتأثتشدت تحت ورزش در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا بهصنعت 

-کویدکند. ازآنجاکه در بحران فراگیر  ها کسب میو منابع مالی خود را از این سازمان  ردو حامی ورزش قرار دا

خود را افزایش   یتا بقا  اندبازاریابی و تبلیغات افتادههای  هزینه  ویژهبه  ها به فکر کاهش هزینهاغلب سازمان  19

موجودیت   و  دهند،  استباشگاه مسابقات  افتاده  خطر  به  وابسته  ورزشی  از    ، اساسبراین  ؛های  اصلی  هدف 

ورزشی های باشگاههای حامی بر سازمان 19-کویدبندی پیامدهای شناسایی و اولویت ، این مطالعه دادنانجام

ها در حوزه مطالعات توصیفی  آوری دادهکاربردی و از نظر نحوه جمع  ، . این مطالعه براساس هدفبود  در ایران

های کیفی و کمی بود.  آمیخته و با ترکیب روش  ، . رویکرد تحلیل در این مطالعهشتاز نوع پیمایشی قرار دا

رزشی براساس اصل اشباع نظری  ساختاریافته با اساتید مدیریت وهای نیمهشناسایی پیامدها از طریق مصاحبه

ترتیب بهبرفی انتخاب شدند،  که با استفاده از روش گلولهگرفته انجاممصاحبه    14انجام گرفت. روایی و پایایی  

شده  بندی پیامدهای شناساییید شد. اولویتأیهای روایی محتوای نسبی و کاپای کوهن تبا استفاده از شاخص

های باشگاهشده از مدیران ارشد برندهای حامی  آوریهای جمعحاصل از پرسشنامههای  با استفاده از داده

مطالعه در یخش    شدنپذیری انجاممنظور امکان . بهگرفتمسابقات لیگ برتر فوتبال ایران انجام  فوتبال در  

عنوان خبره انتخاب شدند. نتایج نفر از مدیران به  30گیری غیراحتمالی هدفمند،  کمی با استفاده از روش نمونه
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مقوله فرعی    54مقوله اصلی و    12به شناسایی    اطلس تیافزار  های مصاحبه با استفاده از نرمکدگذاری داده

. نتایج نشان  پذیرفتشده با استفاده از روش فازی مثلثی انجام  بندی پیامدهای شناسایی. اولویتمنجر شد

به های های فرهنگی، مسائل حقوقی، تغییر در استراتژیتغییر در ارزش  ترتیب عملکرد مالی نامطلوب،داد 

بر برندهای حامی مسابقات لیگ برتر    19-کویدترین پیامدهای  مهم  ، بازاریابی و مسائل مرتبط با نیروی انسانی

 . بودندفوتبال ایران 

 

 . نیروی انسانی ، های بازاریابیاستراتژی ، مسائل حقوقی  ، های فرهنگیارزش  ، عملکرد مالی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
ایفا میای نقشی تعییندر هر جامعهو  بازیگران عمده آن  اقتصاد   کند  کننده در مسیر توسعه ملی 

توجهی در توسعه جوامع درخور  های مهم اقتصادی که سهم  یکی از این فعالیت (.5،  2020،  1)بایمن 

است ،دارد ورزش  سازمانکه  نحویبه  ؛بخش  و  جامعه  مردم  از  عظیمی  در  گستره  فعال  را  های  آن 

ثر ورزش در اقتصاد  ؤنقش م(.  46،  2019،  2، گرملمان و والیسراست )استیلرکرده  سمت خود جذب  به

استسبب   به صنعت  شده  تعیین  یتا ورزش  و  اقتصادی جوامع مختلف پررونق  کننده در سرنوشت 

  . نتایج استییدی بر این ادع أ گرفته در داخل و خارج از کشور مهر تهای صورتبررسید.  تبدیل شو

ورزش بالغ    به  مربوط  داخلی  ناخالص  تولید  که  داد  نشان  ،که در اتحادیه اروپا انجام گرفتای  بررسی

  اروپا اتحادیه در داخلی ناخالص تولید کل درصد از 12/2با  برابر مبلغ این. است یورو میلیارد 300بر 

دهد که صنعت  آمارهای موجود نشان می  (. 7،  2019،  3)کورنول و کان   استتوجهی  درخور  و رقم  

  . اشتغالکند ، اشتغال ایجاد  ردورزش توانسته است بیشتر از سهمی که در تولید ناخالص داخلی دا

  کل  درصد از  72/2  با   که برابر  است  میلیون نفر گزارش شده   67/5  اروپا  اتحادیه  در   ورزش  با   مرتبط

کان،    است  اروپا   اتحادیه  غالاشت و  نشان    (. 9،  2019)کورنول  آمارهای موجود  نیز  در داخل کشور 

بهمی ورزش  که  تقریبی  دهد  را  سه  صورت  داخلی  ناخالص  تولید  از  میدرصد  بر  نقش    گیرددر  و 

   . کندای در بهبود سالمت روان جامعه ایفا میکنندهتعیین

،  4)دورس و کاردیم   کردبندی  توان به دو بخش خرد و کالن تقسیمنقش پررنگ ورزش در جوامع را می

منظور توسعه های الزم بهدر بخش کالن موضوعاتی همچون ورزش همگانی و بهبود زیرساخت  (.2020
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علت چرا که بخش خصوصی به است؛فضای ورزشی مطرح است که برعهده دولت و دستگاه حاکمیت 

گذاری در آن تمایل چندانی به سرمایه  ،تواند به سودآوری مطلوب خود برسداینکه از این طریق نمی

اولسان و  )پارک  ب  ،(4،  2020،  1نخواهد داشت  تیم راما  و  عکس بخش خرد در ورزش که شامل  ها 

خواهند با  هایی قرار دارد که میها و سازمان شرکت  مدنظربسیار  است،  های ورزشی باشگاهی  فعالیت

یکی از    (.2020،  2، روز، مرچانت و اورثروزآن به سودآوری مطلوب دست یابند )  رگذاری دسرمایه

های ورزشی و همچنین مسابقات  ها، باشگاه ها در قالب حمایت از تیمگذاریهای مهم این سرمایهجلوه

می انجام  حمایتورزشی  و  ورزشی  حامیان  برای  دوسویه  منافعی  که  دارد شوندهگیرد  همراه  به  ها 

هزینه حمایت مالی ورزشی در سال    ، هادعا، طبق بررسیاعنوان شاهدی بر این  به(.  2020،  3)کرومهات 

بر این ینده  های آرود در سالمیلیارد دالر برآورد شده است. انتظار می  100به میزان تقریبی    2019

حامی ورزشی داشته   هایافزایش ارزش برند سازمان  برشماری  یرات بیأثچراکه ت  ؛میزان افزوده شود

 (.  2020،  4، پاپاایونو، هنریکسن، ژانگ و هابرلاست )شینک

 از  پشتیبان عنوانبه تواندحمایت مالی می. است بازاریابی هایابزار قدرتمندترین از یکی مالی حمایت

  اهداف   به  رسیدن  در  ها سازمان  به  مالی   حمایت حال  درعین  اما   ،شود  شناخته  سازمان   هدف   مخاطب

چانگ )فال  کندمی  کمک  خود  تجاری و  کیم   از   همواره  دالیلی  به  بزرگ  برندهای  (.2020،    5ن، 

حمایتشان منافع اقتصادی فراوانی    که  اند به این نتیجه رسیده  زیرا  ؛ کنندمی   حمایت   ورزشی  رویدادهای 

منظور افزایش سودآوری و بهبود جایگاه و ارزش ها بهسازمانبنابراین ؛ آوردبه همراه می هابرای آنرا 

استراتژی خود،  ویژهبرند  بهای  تدوین میسرمایهرای  ای  ورزش  در  )نیبگذاری  و همکاران،    6کنند 

هایی که  ها و بحرانچالشبه این سادگی نیست.    هموارهبرداری از منافع حمایت مالی  اما بهره،  (2020

،  کند )کارمودیهای حامی ورزشی ایجاد میشماری را برای سازماندهد، مسائل بیمی  رویدر جهان  

 طر در معرض خها  سازمان  یهنگامی که بقا  ، درواقع(.  2020،    7مورای، بورودینا، گوتنبرگ و ماسی

های سربار  کاهش هزینه  ،سازمانی گیرندگان ارشد  ها و تصمیمگیرد، اولین اقدام استراتژیستقرار می

عنوان یک بحران فراملی به  تازگیبهیکی از رخدادهایی که  های بازاریابی و تبلیغات است.  ازجمله هزینه

 
1. Park & Olson  
2. Rose,  Rose, Merchant & Orth 

3. Kromhout  

4. Schinke, Papaioannou, Henriksen, Zhang & Haberl 

5. Phelan, Kim & Chung 

6. Nieß  
7. Carmody, Murray, Borodina, Gouttebarge  & Massey 



 1401، فروردین و اردیبهشت 71،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                          342

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

،  است  ثیراتی به همراه داشتهأ های حامی ورزش تکارهایی همچون سازمانوبر وضعیت اقتصادی کسب

از   ناشی  است    191-کوید  ویروسبحران  همکاران بوده  و  تغییرات   (.2020،  2)ایوانس  بحران  این 

سازمانناخواسته  مرسوم  روند  در  را  ایجاد  ای  ورزشی  از   کردههای  ناشی  آن  عمده  بخش  که  است 

 4؛ هاقس 2020،  3)فرانساکس و کاکس   استتعطیلی مسابقات ورزشی در پی بروز این بیماری جدید  

    (.2020و همکاران، 

-کوید   ویروس  از  ناشی  که  شدآغاز    جدیدی  بحران  چین،  ووهان  در شهر  ،2019  سال  دسامبر  اواخر  از

  حاد   سندرم»  ویروس  این  (.2020و همکاران،    5)لی   است  گسترش  سراسر جهان در حال  در  بوده و   91

 اضطراری   جلسه  یک  جهانی  بهداشت  سازمان  ،2020  ژانویه  30  در  .است  شده  گذارینام  «تنفسی

و این  کرد  قلمداد    عمومی  برای بهداشت  وضعیت اضطراری  را  19- کوید   جهانی  شیوع  و  کرد  برگزار

)کمیته سالمت   گرفتکننده و بحرانی برای سالمت جامعه جهانی در نظر  نگران  یوضعیترا  بیماری  

براساس(2020؛ لی و همکاران،  2020،  6ملی چین  وزارت بهداشت   سوی  از  منتشرشده  هایداده   . 

هزار نفر رسیده و    123به مرز    داخل کشور  در  ییدشدهأ ت  موارد  تعداد  آموزش پزشکی ایران،درمان و  

نیز   نفر گزارش شده است  هفت  تعداد موارد فوتی  بههزار  داشت درمان و آموزش پزشکی،  )وزارت 

شماری را بر سطوح فردی، سازمانی و ملی بر  پیامدهای بی  19-کویدبحران ناشی از ویروس    (.2020

اهمیت   دلیلبهاست.  به بار آورده  های اقتصادی و غیراقتصادی هنگفتی را  و هزینهاست  جای گذاشته  

های کاربردی  پژوهش دادن  انجاملزوم    ،گیر آن در کشورهای مختلفروزافزون این بیماری و شیوع همه 

و   بررسی جوانب  و  تحلیل  راستای  برجای در  پیامدهایی که  و  بیماری  این  وقوع  بر  اثرگذار  زوایای 

تا در حد امکان گامدنظر  پیش م   از  بیش   د بایگذارد، میمی هایی در راستای کنترل این  قرار گیرد 

به همین دلیل شناسایی پیامدهای    ؛(2020،  7، شانگ و سوسمانوضعیت بحرانی برداشته شود )روته

بر هریک بحران  این  از  نام  ناشی  میاز سطوح  پیشگتواند کمکبرده  در  شایانی  کاهش یهای  و  ری 

 (.2020، 8وای)مایلز و شیپ ناشی از آن به همراه داشته باشد هایهزینه

 
1. COVID-19  

2. Evans  
3. Francaux & Kaux  

4. Hughes  
5. Li  
6. The National Health Commission of China 

7. Rothe, Schunk & Sothmann 

8. Miles & Shipway  
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بحران  أ ت است.    19-کویدثیر  موجود  تصورات  از  فراتر  بسیار  ورزشی  مالی  بارۀ دربر صنعت حمایت 

نظرهای فراوانی وجود دارد که در سطوح اختالف  ،گذاردبر جای می  19-کویدپیامدهایی که بحران  

تصور اولیه این است که پیامدهای این بحران تنها بر سطح درآمدی مختلف قابل بحث و بررسی است.  

می اثر  ورزش  صنعت انسانی، درحالی  ؛ باشد گذار  منابع  همچون  دیگری  سطوح  در  پیامدها  این  که 

از انتظارات موجود   های بلندمدت و... بیشگیریهای بازاریابی، جهتمسئولیت اجتماعی، استراتژی

 (. 2020، 2؛ لکلرک2020و همکاران،  1اثرگذار است )مانی 

تالش  در   مطالعه  بحران    شودمیاین  پیامدهای  جامع  رویکردی  سازمان  19-کویدبا  حامی  بر  های 

نظرهای موجود در  تا در نهایت از میزان اختالف  شودشناسایی  از منظر خبرگان این صنعت  ورزشی  

های  گذاران سازمانتواند به مدیران و سیاست. همچنین نتایج این مطالعه میکاشته شوداین حوزه  

نوآوری بارۀ  در.  کند   های شایانهای بازاریابی و رقابتی خود کمکتدوین استراتژیحامی ورزشی در راه  

شود و حتی در  که مطالعه حاضر برای اولین بار است در داخل کشور انجام می  کردپژوهش باید بیان 

    راستا باشد. با اهداف این پژوهش هم که دقیقاًانجام نشده است  ایمطالعهخارج از کشور 

بر    19-د کویپیامدهای ناشی از ویروس  بندی  شناسایی و اولویت  ،این مطالعه  شدن اصلی از انجامهدف  

لیگ  . استمسابقات لیگ برتر فوتبال ایران )لیگ خلیج فارس( های فوتبال در باشگاهبرندهای حامی  

فارس خلیج  حرفه برتر  لیگ  مسابقات  ایران،  فوتبال  برتر  لیگ  سطح  یا  باالترین  و  مسابقات  ای 

کرد. در حال حاضر این مسابقات   کاراست که بعد از لیگ آزادگان آغاز به   لیگ فوتبال ایران باشگاهی

با تعطیلی مواجه   19-کویددلیل شیوع ویروس  این مسابقات به  .شودتیمی برگزار میشانزدهصورت  به

جنبه  شد بر  آن  تبعات  میکه  مشاهده  مسابقات  این  حامی  برندهای  همچون  گوناگونی    ؛ شودهای 

چه پیامدهایی را برای برندهای حامی    19-کویدال اصلی مطالعه این است که ویروس  ؤسبنابراین  

اولویت  برندهای حامی  ورزشی دارد و  نزد  این عوامل  برتر های فعال در  باشگاه بندی  مسابقات لیگ 

 چگونه است؟ فوتبال ایران 

 

 

 

 

 
1. Mooney 
2. Leclerc 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 پژوهش روش
براساس هدف  نوع    ، این مطالعه  از  نوع روش تحقیق در حوزه مطالعات توصیفی  از نظر  کاربردی و 

کیفی و کمی تحلیل شده    . رویکرد بررسی حاضر آمیخته بود و با ترکیب روشداشتپیمایشی قرار  

 است. 

ورزشیسازمان بر    19-کوید اپیدمی    پیامدهای شناسایی    برای حامی  مصاحبه  های  نیمهاز  -های 

بازاریابی  مدیریت و  که در حوزه    ورزشیاساتید مدیریت  در بخش کیفی،  بهره برده شد.    اختاریافتهس

تورزشی   بودعلمی  مقاالت    یالیفات  أ دارای  پایان  ندمعتبر  موضوعات  نامهیا هدایت  با  مدیریت  هایی 

داشتند  ورزشی عهده  بر  را    ،را  مطالعه  این  آماری  دادند جامعه  امکان.  تشکیل  راستای  پذیری  در 

تعیین   شوندگان بهره برده شد. تعیین مصاحبه برای برفیگلوله گیرینمونهمطالعه از روش  دادنانجام

مصاحبه با    شدن که پس از انجامنحویبه  ؛ اصل اشباع نظری صورت گرفت  حجم نمونه با استفاده از

پژوهش  جدیدی    پیامددیگر    ،سیزدهم و    دوازدهم  افراد هدف  راستای  فرایند    شد ن  شناساییدر  و 

به پایان رسید. روایی مصاحبه با استفاده از شاخص روایی محتوای    چهاردهم  شوندهمصاحبهمصاحبه با  

های  گیری از شاخص کاپای کوهن بررسی شده است. پس از تحلیل داده نسبی و پایایی آن با بهره

حاصل   72/0کاپای کوهن برابر با و مقدار شاخص  49/0مقدار روایی محتوای نسبی برابر با  ،مصاحبه

های حاصل از مصاحبه با استفاده  داده   کدگذاریدارد.    مصاحبهشد که نشان از مطلوبیت روایی و پایایی  

نرم تیاز  اطلس  هشت  افزار  شناسایی    نسخۀ  به  درنهایت  که  شد  اصلی  12انجام  عنوان به   مقوله 

 منجر شد.   ورزشیهای حامی بر سازمان 19-کوید پیامدهای اپیدمی 

جامعه    ،لیگ برتر فوتبال ایران  های فوتبال در مسابقاتباشگاه  حامی  هایشرکتارشد  مدیران    همۀ

را   این مطالعه در بخش کمّی  از روش نمونهآماری  استفاده  با  دادند که  گیری غیراحتمالی تشکیل 

 همۀ منظور  بدین  ند.شدپژوهش تعیین    عنوان نمونهبه  شرکت  22از میان    مدیر ارشد   30،  هدفمند 

و برپایه طیف  شده براساس روش دلفی فازی  شده با استفاده از پرسشنامه طراحیشناسایی پیامدهای 

از تعیین  ۀدر اختیار نمونای لیکرت  زینهگپنج شده قرار گرفت. روایی پرسشنامه پژوهش با استفاده 

. اعتبار محتوای پرسشنامه این شدروش اعتبار محتوا و پایایی آن براساس میزان ناسازگاری ارزیابی  

موضوع پژوهش و همچنین میزان   ازتخصصی پنج نفر از افراد مطلع    هایگیری از نظرمطالعه با بهره

با مقدار   از    شده پیامدهای شناساییبندی  اولویت  ، هایتندر.  دشیید  أ ت  041/0ناسازگاری  استفاده  با 

 . گرفتروش فازی مثلثی صورت 

 



 345                                                 ... هایبر سازمان 19-د یکو یامدهایپ بندیت یو اولو ییشناسا: سپهوند

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 نتایج

 شناختیجمعیت نتایج

د، حجم نمونه انتخابی در بخش کیفی و کمی مطالعه  شگونه که در بخش قبلی این مطالعه اشاره  همان

-نفر از مصاحبه  10  داد کهشناختی در بخش کیفی نشان  های جمعیتنفر بود. یافته  30و    14ترتیب  به

شناختی در بخش کمی نشان داد که های جمعیت. شرح شاخصندنفر زن بودچهار  وندگان مرد و  ش

نفر    17،  شدهنفر بررسی   30. همچنین از بین  بودندنفر زن    شششده مرد و  تعیین  نفر از نمونه  24

 نفر دارای مدرک دکتری بودند.    نُهرای مدرک کارشناسی و نفر دا  چهارارشد،  دارای مدرک کارشناسی

 بخش کیفی   نتایج

های حامی  بر سازمان  19-کویدپیامدهای اپیدمی    د، ششناسی مطالعه اشاره  گونه که در روشهمان

از مصاحبهبا بهره  ورزشی مدیریت و بازاریابی  در حوزه    اساتید دانشگاهیبا    ساختاریافتهنیمه  گیری 

 د.  ش شناسایی ورزشی 

 . شودارائه میشمارۀ یک  به شرح شکل    مقوالت اصلیافزار حاصل از کدگذاری و استخراج  خروجی نرم

 

 
 کدگذاری مقوالت اصلی با اطلس تی -1شکل 

Figure 1- Coding the Main Categories with ATLAS.ti 
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به  انجامدستنتیجه  با  نرمتحلیل  دادنآمده  با  کدگذاری  هشت  افزار  های  نسخۀ  تی  از  اطالس  نشان 

 شود.مشاهده می   شمارۀ یککه در جدول  دارد مقوله اصلی  12شناسایی 
 

 های مصاحبهکدگذاری داده -1جدول 
Table 1- Coding of Interview Data 

 مقوالت فرعی

Subcategories 

 شماره

Number 
 مقوالت اصلی 

Main Categories 

پذیری، روحیه کار جمعی،  گرایش بلندمدت، کاهش ریسک

 کارانه نگرش محافظه
X1 

 های فرهنگیتغییر در ارزش
Changes in Cultural 

Values 
کاهش روحیه کارکنان، تعدیل نیروی انسانی، کاهش  

کاری، کاهش مزایای مادی و  ساعات کاری، حذف اضافه

 غیرمادی
X2 

 نیروی انسانی 
Human Resource 

در بازپرداخت تسهیالت،  نبود توانایی کاهش سطح فروش، 

 گذاری، کاهش ارزش سهام شرکت کاهش سرمایه
X3 

 عملکرد مالی نامطلوب 
Adverse Financial 

Performance 

کاهش کیفیت برند، کاهش سطح آگاهی از برند، کاهش  

 وفاداری مشتریان به برند، کاهش تداعی برند 
X4 

 کاهش ارزش برند سازمانی

Decrease the Value of 

the Organizational 

Brand 

گیری از مجامع فکری،  تشکیل اندیشکده راهبردی، بهره

 گیریگذاری و تصمیم های سیاستتشکیل تیم 
X5 

 تشکیل اتاق فکر  
Forming a Think 

Tank 
داران و  کاهش ارتباط با مشتریان، افت ارتباط با سهام

گذاران، کاهش ارتباط با متخصصان و مشاوران  سرمایه

کنندگان مواد اولیه، ضعف  مینأخبره، کاهش ارتباط با ت

 های ارتباطیحلقه

X6 

 کاهش سرمایه اجتماعی 

Decrease in Social 

Capital 

ریزی مجدد فرایندها،  گیری شرکت، برنامهتغییر در جهت 

های موجود،  سیاستتعیین مجدد اهداف ویژه، تعدیل در  

 مشی انطباقی با بحران تدوین خط
X7 

 گذاری مجدد سیاست 
Re-Policy 

های بازاریابی، تغییر  های تبلیغاتی، تغییر شیوهکاهش هزینه

اهداف بازاریابی، تغییر قلمرو فعالیت تبلیغاتی، تغییر بازار  

 هدف 
X8 

 تغییر استراتژی بازاریابی

Change Marketing 

Strategy 

 

 
  



 347                                                 ... هایبر سازمان 19-د یکو یامدهایپ بندیت یو اولو ییشناسا: سپهوند

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 های مصاحبهکدگذاری داده -1جدول ادامة 
Table 1- Coding of Interview Data 

 مقوالت فرعی

Subcategories 

 شماره

Number 

 مقوالت اصلی 

Main Categories 

سازمانی،  نوهای درسازمانی، درگیریهای بیندرگیری

 گذار قانون های کاری، درگیری با نهادهای  اختالفات در تیم
X9 

 های غیرسازنده تعارض
Non-Constructive 

Conflicts 
های اصلی  کاهش هزینه در مسائل اجتماعی، تغییر دغدغه

سازمان، کاهش سطح اعتماد دوسویه، کاهش سطح  

 مشارکت اجتماعی
X10 

 کاهش مسئولیت اجتماعی 
Reduce Social 

Responsibility 

کاهش انسجام سازمانی، افت  پذیری سازمان، کاهش انطباق

 وحدت رویه، کاهش چابکی سازمانی، کاهش تحمل ابهام 
X11 

 آوری سازمانی کاهش تاب
Reduce 

Organizational 

Resilience 
چالش در قراردادهای منعقدشده، مسائل عقد قرارداد  

جدید، قوانین و مقررات دولتی جدید، مسائل تعهدات  

 تلویزیونی مسابقاتدوسویه، ابهام در پخش 
X12 

 مسائل حقوقی 
Legal Issues 

 

 یبخش کمّ نتایج

شناسایی بندی  اولویت در    شدهپیامدهای  است.  شده  انجام  مثلثی  فازی  دلفی  روش  از  استفاده  با 

های  شده قرار داده شد تا فراوانی پاسخشده در اختیار نمونه تعیینپرسشنامه طراحی  ،خستین گامن

از  ارائه اهمیت هر یک  برمبنای درجه  پنج  پیامدها شده توسط خبرگان  به مقیاس  ای گزینهبا توجه 

 باشد.  زداییمثلثی و فازی لیکرت معیاری برای دستیابی به میانگین فازی

های خبرگان براساس شدت پرسشنامه در مرحله اول در اختیار خبرگان قرار گرفت و فراوانی پاسخ

 فراوانی  برآوردپس از    است.  شمارۀ دوکه نتایج به شرح جدول    شدمحاسبه    پیامدهااهمیت هریک از  

مثلثی  ،  هاپاسخ فازی  فازیمیانگین  میانگین  فرمول و  از  استفاده  با  عوامل  از  هریک  برای  زدایی 

 ذکر شده است.   دوایج در جدول شمارۀ  که نت شدمحاسبه  1مینکووسکی

 

 

 

 
1. Minkowsky 
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 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول میانگین دیدگاه -2جدول  
Table 2- Average Views of Experts from The First Stage Survey 

 پیامدها
Consequences 

 میانگین فازی مثلثی
Triangular Fuzzy 

Mean 
(m, α, β) 

 زدایی میانگین فازی
Defaultation 

Average 

 های فرهنگیتغییر در ارزش
Changes in Cultural Values 

 (0.916, 0.666, 0.991) 0.997 

 نیروی انسانی 
Human Resource 

 (0.841, 0.591, 0.933) 0.926 

 عملکرد مالی نامطلوب 
Adverse Financial Performance 

 (0.925, 0.675, 0.1) 0.999 

 برند سازمانیکاهش ارزش  
Decrease the Value of the 

Organizational Brand 
 (0.883, 0.633, 0.983) 0.970 

 تشکیل اتاق فکر  

Forming a Think Tank 
 (0.825, 0.583, 0.933) 0.912 

 کاهش سرمایه اجتماعی 
Decrease in Social Capital 

 (0.8, 0.558, 0.916) 0.889 

 گذاری مجدد سیاست 

Re-Policy 
 (0.85, 0.6, 0.941) 0.935 

 تغییر استراتژی بازاریابی
Change Marketing Strategy 

 (0.9, 0.65, 0.983) 0.983 

 غیرسازنده  هایتعارض

Non-Constructive Conflicts 
 (0.816, 0.575, 0.916) 0.901 

 کاهش مسئولیت اجتماعی 
Reduce Social Responsibility 

 (0.858, 0.608, 0.966) 0.947 

 آوری سازمانی کاهش تاب

Reduce Organizational Resilience 
 (0.925, 0.675, 0.1) 0.999 

 مسائل حقوقی 
Legal Issues 

 (0.9, 0.65, 0.983) 0.983 

 

تا پرسشنامه برای بار دوم در اختیار    بودزدایی مرحله اول، نیاز  پس از برآورد مقادیر میانگین فازی

با یکدیگر   طریق نتایج دو مرحلهتا بدین  شودهای خبرگان محاسبه  خبرگان قرار گیرد و فراوانی پاسخ 

  برآوردپس از  همانند مرحله اول،    شود. مشاهده میشمارۀ سه  محاسبات در جدول    ۀنتیج  مقایسه شود. 



 349                                                 ... هایبر سازمان 19-د یکو یامدهایپ بندیت یو اولو ییشناسا: سپهوند

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

با استفاده از فرمول   پیامدهازدایی برای هریک از  میانگین فازیو  میانگین فازی مثلثی  ،  ها پاسخ  فراوانی

نتایج در جدول شمارۀ  که    شدهای خبرگان حاصل از مرحله دوم محاسبه  مینکووسکی برای دیدگاه 

 ذکر شده است.   سه
 

 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم میانگین دیدگاه -3جدول 
Table 3- Average Views of Experts from the Second Stage Survey 

 پیامدها
Consequences 

 میانگین فازی مثلثی
Triangular Fuzzy 

Mean 
(m, α, β) 

 زدایی میانگین فازی
Defaultation 

Average 

 های فرهنگیتغییر در ارزش

Changes in Cultural Values 
 (0.908, 0.658, 0.991) 0.991 

 نیروی انسانی 
Human Resource 

 (0.891, 0.633, 0.983) 0.978 

 عملکرد مالی نامطلوب 

Adverse Financial Performance 
 (0.916, 0.666, 1) 0.999 

 کاهش ارزش برند سازمانی
Decrease the Value of the 

Organizational Brand 
 (0.891, 0.641, 0.991) 0.978 

 تشکیل اتاق فکر  

Forming a Think Tank 
 (0.875, 0.546, 0.925) 0.964 

 کاهش سرمایه اجتماعی 
Decrease in Social Capital 

 (0.803, 0.566, 0.916) 0.890 

 گذاری مجدد سیاست 

Re-Policy 
 (0.858, 0.608, 0.95) 0.943 

 تغییر استراتژی بازاریابی
Change Marketing Strategy 

 (0.908, 0.658, 0.991) 0.991 

 های غیرسازنده تعارض

Non-Constructive Conflicts 
 (0.825, 0.575, 0.925) 0.912 

 کاهش مسئولیت اجتماعی 
Reduce Social Responsibility 

 (0.875, 0.625, 0.975) 0.962 

 آوری سازمانی کاهش تاب

Reduce Organizational Resilience 
 (0.933, 0.683, 1) 0.999 

 مسائل حقوقی 
Legal Issues 

 (0.908, 0.657, 0.991) 0.991 
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میان   تفاوت  بود الزم،  گرفتانجام  نظرسبنجی از خبرگاندو مرحله  محاسببات مرتبط در پس از اینکه  

نتیجه تفاوت میان    ،اسباسبراین ؛بررسبی شبود  شبدهپیامدهای شبناسباییشبده  زداییفازیمیانگین  

 .در جدول شمارۀ چهار ذکر شده استحل اول و دوم  اشده در مرزداییمیانگین فازی
 

 شده نظرسنجی مراحل اول و دوم زداییتفاوت میانگین فازی -4جدول 
Table 4- The Difference Between the Mean of the First and Second Phase of the 

Fuzzy, De-Debugged Survey 

 
 

،  بودکمتر    1/0خبرگان در دو مرحله از    های دیدگاه شده  زداییفازیمیانگین    تفاوت توجه به اینکه  با  

در سازمان  19-کوید  بحرانپیامدهای    بارۀخبرگان  ایرانبر  فوتبال  برتر  لیگ  حامی  اجماع    های  به 

در  شده  پیامدهای شناساییبندی  رتبه  . شدمتوقف  دوم  در مرحله  از خبرگان  و نظرسنجی    رسیدند

 . شودمشاهده می  شکل شمارۀ دو
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 های حامی لیگ برتر فوتبال ایرانبر سازمان 19-کویدبحران بندی پیامدهای اولویت -2شکل 

Figure 2- Prioritizing the Consequences of the COVID-19 Crisis on the 

Organizations Supporting the Iranian Football Premier League 

 

 گیریبحث و نتیجه
های  باشگاهبرندهای حامی  بر    19- کویدبندی پیامدهای بحران  شناسایی و اولویتبا هدف  این مطالعه 

در   ایران  فوتبال  فوتبال  برتر  لیگ  شدامسابقات  به .  نجام  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  دلیل مسابقات 

های ورزشی در  بیش از سایر رشته  ، مردم ایران به ورزش فوتبالمندی ذاتی  فکری و عالقه  هایگرایش

گذاری در این رشته ورزشی برندهای معتبر عالقه فراوانی به سرمایه ،اساسبراین ؛دید عموم قرار دارد

در مقایسه   تا گردش مالی آنشده است  مسابقات فوتبال باعث    زیاددهند. جذابیت  از خود نشان می

را برای برندهای حامی   یشتریهای ورزشی بیشتر باشد که درنتیجه سودآوری و اعتبار بسایر رشته با

-تا برندهایی که در این حوزه سرمایه  است  باعث شده   19-کویداما بحران ناشی از    فآن به همراه دارد

رشتهاند،  کردهذاری  گ فعال در سایر  از حامیان  و چالشبیشتر  با مسائل  از  ه های ورزشی  ناشی  ای 

 رو شوند.  روبه تعطیلی مسابقات

عنوان قلمرو مکانی این مطالعه در راستای ارزیابی  برندهای حامی لیگ برتر فوتبال ایران به   ،اساسبراین

گرفته با اساتید  های انجام. این پیامدها از طریق کدگذاری مصاحبهشدندشده لحاظ  پیامدهای شناسایی

به تعداد   اصلی و    12مدیریت ورزشی  استخراج    54مقوله  این  یافته.  شدندمقوله فرعی  های کیفی 
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سازمانی،    یعنوان ابزار اصلی بقابر حوزه مالی و سودآوری بهمطالعه نشان داد که این پیامدها عالوه

ارزش و  فرهنگ  همچون  دیگری  سطوح  و  در  درون  تعامالت  انسانی،  نیروی  آن،  با  مرتبط  های 

ها در راستای سازمانزیرا  ؛های رقابتی تغییراتی داشته استگذاری و استراتژیسیاستسازمانی، برون

  ی سازمانیبور به اعمال تغییراتی در فرایندهای اجراجپذیری بیشتر با محیط بیرونی خود مانطباق 

. کنندو حیات سازمانی خود را حفظ    کرده  تا بتوانند با آمادگی بیشتری با این بحران مقابله  شوندمی

شناسایی اولویت پیامدهای  مالی  بندی  عملکرد  که  داد  نشان  مثلثی  فازی  روش  از  استفاده  با  شده 

های فرهنگی، تغییر در استراتژی بازاریابی، مسائل  آوری سازمانی، تغییر در ارزشنامطلوب، کاهش تاب

فکر، کاهش   اتاق  تشکیل  برند سازمانی،  ارزش  انسانی، کاهش  نیروی  اجتماعی،  حقوقی،  مسئولیت 

اجتماعیسیاست سرمایه  کاهش  و  مجدد  مهمبه  ،گذاری  بحران ترتیب  که  هستند  پیامدهایی  ترین 

 بر برندهای حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بر جای گذاشته است.  19-کوید

-کویدز  شده ناشی اترین پیامد شناسایینتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد مالی نامطلوب مهم

 است جذابیت صنعت ورزشی باعث شده بر برندهای حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران است.  19

منظور کسب سودآوری و توسعه گردش مالی سالیانه خود  های فعال در بخش خصوصی بهشرکت تا  

د تا این  شسبب    19-کوید وقوع بحران ناشی از    ،حالبااین  کنند؛ این صنعت  گذاری در  یهاقدام به سرما

رو شوند. وقفه ایجادشده موجب اخالل در درآمدهای برندهای  ای روبهسابقهمسابقات با تعطیلی بی

حامی این مسابقات درمعرض  پخش تلویزیونی، برندهای  نبود  چراکه با توجه به  ؛  حامی ورزشی شد 

ندا قرار  عموم  را    شتنددید  افت سطح فروش  مالی    دند تجربه کرو  عملکرد  درنهایت  با    هاآنکه  را 

با کاهش درآمد محسوسی  نحوی به  کرده است؛هایی همراه  چالش این مسابقات  برندهای حامی  که 

  شناسایی  19-کویدترین پیامد حاصل از بحران  ترین و محوریاصلی،  . کاهش درآمدشوندمیرو  روبه

 شده است.  

بحران ایجادشده .  دشکه در این مطالعه شناسایی    استآوری سازمانی، دومین پیامد مهمی  کاهش تاب

استسبب   در    شده  را  الزم  پیوستگی  و  انسجام  گذشته  همانند  دیگر  ورزشی  حامی  برندهای  تا 

ابهام باشند.  نداشته  این  یاطمینانبیو    ها فرایندهای سازمانی خود  فراوانی که  بحران به همراه  های 

ا شرایط محیط  ب تا این برندهای همانند گذشته نتوانند وضعیت خود را    است  باعث شده   است،  آورده

درستی تطبیق دهند. برآیند این وضعیت موجب افت وحدت رویه و کاهش چابکی سازمانی  به بیرونی

 ها و مسائل چالشی به همراه دارد.بحراناه  ه آوری سازمانی را در مواجشود که درنهایت کاهش تابمی

مالیعالوه عملکرد  سطح  در  تغییر  تاب  بر  سازمانی و  ارزش آوری  نیز  ،  شرکت  فرهنگی  دچار های 

-. وضعیت بحرانی ایجادشده، ارزش ریسکشودمیوضعیت باثبات پیشین    در مقایسه باهایی  دگرگونی
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توان همانند  ایجادشده دیگر نمی  یاطمینانبیبا توجه به    زیرا  ؛دهد می  اها ارتقگریزی را در این سازمان

ای را در میان کارانهافظههای عملیاتی دقیقی را انجام داد. این وضعیت نگرش محریزیگذشته برنامه

 دهد.  شکل میارشد ویژه مدیران اعضای سازمان به

های بازاریابی و ایجاد  به تغییر در استراتژی  19-کویدهمچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بحران  

-استراتژیناچار  بهها  تا شرکتشود  میشود. وضعیت ایجادشده سبب  میمنجر  مسائل حقوقی جدید  

توانند بر تبلیغات مسابقات ورزشی  دیگر همانند گذشته نمی  زیرا  ؛ های بازاریابی خود را تغییر دهند 

هایی دیگر همچون دنبال راهبنابراین به  کنند؛ای  حتی در صورت شروع مجدد این مسابقات حساب ویژه

های ترددی در  محدودیت   چراکه  ؛ خواهند رفتهای اجتماعی  گذاری بیشتر در شبکهتمرکز و سرمایه

به شکل ارزشکشور  خانه  گیری  در  ماندن  همچون  شبکهمنجر  هایی  از  استفاده  این  که  های  شده 

علت جذابیت ایجادشده، این روش تبلیغاتی  بنابراین به  ؛اجتماعی توسط مردم را افزایش داده است

های بازاریابی، برندهای  ناخواسته در استراتژیبر تغییرات  عالوههای قبلی شود.  تواند جایگزین روشمی

اقدام به منظور سرمایهاند. برندهای حامی بهحامی با مسائل حقوقی متعددی نیز مواجه شده گذای 

ایران   برتر فوتبال  با سازمان لیگ  قراردادهایی  تا دیگر  شد  اما تعطیلی مسابقات سبب    کردند، عقد 

درستی تعهدات  بنابراین سازمان لیگ نتوانست به؛ قرار نگیرد تبلیغات این برندها درمعرض دید عموم

شدیدی میان برندهای حامی و   هایخود را انجام دهد که درنهایت این وضعیت موجب بروز تعارض

حامیان ورزشی که بخواهند قرارداداشان را تمدید    ،براینشود. عالوهسازمان لیگ برتر فوتبال ایران می 

بسیار    ، تواند رخ دهدشرایطی که در آینده می   زیرا  ؛ های جدی مواجه خواهند بودکنند نیز با چالش

نمی   استمتزلزل   تصمیمو  اطمینان  با  برای سرمایه  های توان  مسابقات  قطعی  بعد  گذاری در فصل 

راین باید گفت، کاهش گردش مالی و درآمدی این برندها به ناتوانی در برآوردن انتظارات بعالوهگرفت.  

ها با افت شدید درآمدی خود و همچنین ناتوانی در بازپرداخت شده است. شرکتمنجر  انسانی  ی  نیرو

توانند حقوق و دستمزد مطلوبی را به کارکنان خود پرداخت همانند گذشته نمی  ، شدهتسهیالت دریافت

با تغییرات   و برخی دیگر  اند. در این بین برخی از این حامیان ورزشی اقدام به تعدیل نیرو کردهکنند

تا حد ممکن  اند  کردههای اعطایی به کارکنان خود سعی  کاری و پاداشساعات کاری و کاهش اضافه

در حوزه نیروی  19-کویدمنابع انسانی خود را از دست ندهند. همه موارد پیامدهایی است که بحران 

   انسانی این برندهای حامی ورزش ایجاد کرده است. 

گیری پیش  سمت ساختارهای متمرکز برای قاطعیت در تصمیمها بهازآنجاکه در شرایط بحرانی سازمان

سمت متمرکزکردن اختیارات برای  شود مدیران ارشد برندهای حامی ورزش بهروند، پیشنهاد میمی

هزینه سریع  بههکاهش  مالی  عملکرد  بهبود  و  بحرانی  ا  شرایط  در  بقا  به کنندکت  حرمنظور  عالوه  . 
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نتایج پیشنهاد می  ، براساس  برندهای حامی  چون تسهیم   های کاری منعطفی برنامه  شودبه مدیران 

طریق مانع  و بدین  کنندرا متناسب با شرایط موجود طراحی    وقتآوردن به مشاغل پاره شغلی و روی

منظور انطباق بیشتر توانند بهها میتعدیل نیروی انسانی خود شوند. همچنین مدیران این سازماناز  

  ها و از نظر هند گرایی و روحیه کار تیمی را در سازمانشان ارتقا دهای جمعبا شرایط ایجادشده، ارزش

ی اجتماعی همچون ها. همچنین تمرکز بر شبکهکنندمطلوب استفاده    طورهای افراد سازمان بهو ایده

تواند به شناخت بیشتر برند سازمان  دلیل افزایش استفاده مردم در شرایط قرنطینه میاینستاگرام به 

ایجاد سازوکارهای  شود با  میبه مدیران برندهای حامی ورزشی پیشنهاد  شود.  منجر  در ذهن مردم  

کنند.  و کیفیت خود را با شرایط موجود منطبق  کنندانگیزشی بتوانند انسجام سازمانی خود را حفظ 

شود در هنگام عقد قراردادهای جدید شرکت با مسابقات ورزشی از به مدیران پیشنهاد میعالوه،  به

 را مدنظر قرار دهند.  یندهالت آو شرایط و احتما برنددانان ورزشی بهره بکارشناسانه حقوق  رهاینظ
 

 تشکر و قدردانی 
اساتید مدیریت ورزشی و همچنین برندهای حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران که در   تمامیاز  

 .شودمید، تشکر نهمکاری داشتبا ما  این مطالعه 
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